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USD/TRY: ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına
karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa
dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir. Bu kapsamda,
Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise baskının sınırlı kaldığını izliyoruz. TL’de ise sakin görüntü devam ediyor. 25
Temmuz'daki PPK toplantısında daha güçlü faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artarken, S-400
konu başlıklı haber akışı yakından izlenmeye devam edildiği ortamda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme devam ediyor. 5
yıllık CDS 390'ın altına kadar geriledi. Bu gelişmeler kapsamında, kurda mevcut fiyatlamalar bugün de devam
edebilecekken, 5,6850 – 5,7350 bant hareketi izlenebilir. Söz konusu bandın dışında, aşağıda 5,65, yukarıda ise 5,76
seviyeleri izlenebilir. Veri tarafında, bugün TSİ 12'de Euro Bölgesi'nde haziran ayı TÜFE verileri, TSİ 15.30'da ise ABD'de
haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecek

EUR/USD: Dolar endeksi, gerek ABD perakende satışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi gerekse sert Brexit
endişeleriyle Sterlin’de gözlenen değer kaybıyla yükseliş kaydederken, parite 1,12 desteğine kadar geriledi. Sterlin’de bu
sabah baskı devam ederken, ABD’den gelen veriler Dolar’ın dirençli durmasını sağlayabilir. Ancak, Fed’den faiz indirim
beklentilerinde önemli bir değişim gözlemlemiyoruz. Bu kapsamda, parite 1,12 desteğinin altına sarkması durumunda geri
çekilmeler düşük momentumda gerçekleşebilir ve 1,1160 desteğinden tepki görülebilir. Diğer yandan, paritenin 1,12
desteğinin üzerinde güç kazanarak yükselmesi durumunda 1,1250/60 bölgesi direnç olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Dolar’daki yükselişle birlikte dün kısa vadeli bandın altına sarkan değerli maden takip ettiğimiz 1.402 civarındaki
desteğinden tepkiyle karşılaştı. Halihazırda Fed’den faiz indirim beklentilerinde önemli bir değişim gözlenmezken, değerli
maden 1.402 desteğinin üzerinde kalmak isteyebilir ve bunun üzerinde güç kazanarak 1.417 civarındaki direncini
hedeflemek isteyebilir. Aksi durumda 1.395 bir sonraki yakın destek.
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Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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